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Anteckningar 

§ § 

Ja Nej 

Ledamöter 

Nina Björby (S), ordf. X   Ordförande 

Veronica Kerr (KD), 1:e vice ordf. X   Justerare 

Ahmed Hersi (V), 2: e vice ordf. X   §§ 27-33 

Olov Nilsson (S) -    

Mahmoud Alturk (S) X   Via länk 

Vakant (L) -    

Mattias Larsson (C) X   Via länk 

Övriga närvarande 

Jonathan Lundberg, nämndsekreterare 

Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare 

Joakim Sandberg, regionkulturchef 

Jennie Stensson, konsthandläggare § 29 

Stina Berglund, Arctic Design of Sweden § 30 

Helena Björnwall Åström, regionbibliotekschef § 33 

Barbro Granberg, controller §§ 34-35 

Kerstin Hamre, samordnare §§ 35-37 
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§ 27 
Val av justerare 
  
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet beslutar utse Veronica Kerr (KD) att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. 
 
______ 
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§ 28 
Fastställande av dagordningen 
  
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet fastställer dagordningen enligt förslag med följande förändringar: 
Information från Film i Västerbotten, del i § 29 utgår. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet har att fastställa dagordningen för sammanträdet.  
 
______ 
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§ 29 
Information från regionala kulturverksamheter 
Dnr: RUN 159-2020 

 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet bjuder regelbundet in kulturverksamheter som regionen är ansvarig för 
eller samarbetar med för att hålla sig informerad om verksamhetens arbete och dess 
effekter i Västerbottens län. Till sammanträdet har följande kulturverksamheter bjudits 
in: 

 

• Jennie Stensson, konsthandläggare 
 
 
Beslutsunderlag 
Myndigheten för kulturanalys, rapport 2020:2 Främjas filmen? En översyn av filmområdet 
i kultursamverkansmodellen 
 
______  
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§ 30 
Information från regionkulturchefen 
Dnr: RUN 159-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionkulturchef informerar om övergripande effekter för länets kulturliv med 
anledning av covid-19 samt övrig aktuell information från verksamheten. Följande 
information redovisas: 
 

• Uppdatering av ägardirektiv, bolagsdialoger och formella styrdokument för 
kulturbolagen 

• Strategi för kulturella och kreativa näringar (KKN) 

• Utveckling av samverkan med Folkbildning i Västerbotten - budgetåtgärder, 
samverkan med Folkbildningsrådet 

 
______ 
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§ 31 
Information om status för Arctic Design of Sweden 
Dnr: RUN 159-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Arctic Design of Sweden har som huvudsakligt syfte att hjälpa företag att ställa ut sina 
produkter i utvalda städer utomlands. Projektet arrangerar utställningar, så kallade 
pop-up shops under projektperioden för att lyfta fram regionala designprodukter. 

Under det rådande läget med covid-19 har stor påverkan näringslivet, nationellt och 
internationellt kunnat konstateras. Det är därför av intresse att utskottet är informerat 
om situationen för projektet. 

Projektledare Stina Berglund redovisar effekter på projektet Arctic Design of Sweden 
under den rådande coronapandemin. 
 
______ 
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§ 32 
Kulturrådets tillägg till statsbidrag med anledning av covid-19 och dess 
konsekvenser i Västerbotten  
Dnr: RUN 328-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet delegerar till ordförande att tillsammans med regionkulturchef ta fram 
ett frågeunderlag till berörda kulturverksamheter. 
 
Beslut om förslag till fördelning av bidraget ska tas vid ett extrainsatt sammanträde 
den 25 september. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturrådet har med anledning av coronapandemin fått i uppdrag att fördela 
ytterligare 150 miljoner kronor till landet regioner som en tillfällig förstärkning. Syftet 
är att mildra de ekonomiska konsekvenserna på de regionala kulturverksamheterna. 

Medlen är avsedda för de aktörer som sedan tidigare erhåller statlig finansiering inom 
kultursamverkansmodellen. Liksom med ordinarie fördelning av regionalt 
verksamhetsbidrag är det förordningen (2010:2012) om statsbidrag till regional 
kulturverksamhet som styr användningen av medlen. 

Kulturrådet fördelar en andel av bidraget till respektive region, det är sedan upp till 
regionerna att besluta om hur dess andel ska fördelas på bästa sätt. Region 
Västerbotten har fördelats 9 395 tkr på detta sätt. 
 
Ärendet behandling under sammanträdet 
Nina Björby (S) föreslår att kulturutskottet delegerar till ordförande att tillsammans 
med regionkulturchef ta fram ett frågeunderlag till berörda kulturverksamheter. Beslut 
om förslag till fördelning av bidraget ska tas vid ett extrainsatt sammanträde den 25 
september. 
 
Inga andra beslutsförslag föreligger. 

 
Beslutsunderlag 
Fördelning av tilläggsbidrag till regional kulturverksamhet med anledning av covid-19 
 
______ 
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§ 33 
Fastställande av regional biblioteksplan 2021-2024 
Dnr: RUN 80-2020 
 
Kulturutskottets förslag till beslut 
Kulturutskottet ställer sig bakom förslag till regional biblioteksplan 2021-2024 och 
föreslår regionala utvecklingsnämnden föreslå regionfullmäktige att fastställa 
förslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
En remissversion av den regionala biblioteksplanen för perioden 2021-2024 har varit 
på remiss hos regionens kommuner samt Sametinget. Stopptid för remissen har varit 
16 juni 2020. Planen har omarbetats utifrån inkomna synpunkter och ett slutligt förslag 
till regionbiblioteksplan för 2021-2024 har tagits fram för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till regional biblioteksplan 2021-2024 
 
______ 
Beslutsexpediering 
Regionstyrelsen 
Regionbibliotekschef  
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§ 34 
Ekonomisk uppföljning  
Dnr: RUN 159-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturverksamheterna hade ett överskott mot budget med 486 tkr för perioden 
januari-juli 2020. 

Samtliga kulturstipendier betalades ut i slutet av maj månad, därför är det ett överdrag 
mot budget med -56 tkr för perioden. Totalt hålls budgeten för verksamheten under 
året. 

Överskott finns inom Alva kultur, konstfrämjande verksamhet/utställningar samt 
mångkultur. 

Regionbiblioteket har ett underskott mot budget med -50,2 tkr. Under våren har 
regionbiblioteket haft extra personalresurser. I höst bedöms personalkostnaderna 
komma i fas. 

På sjukhusbiblioteken är det överskott mot budget på 368 tkr. Det har varit en vakant 
tjänst under första halvåret vilket lett till ett stort överskott. Sjukhusbiblioteket i 
Skellefteå har fått extra medel för att ordna med utlåningsmöjlighet utan bemanning. 
Faktura kommer att komma under hösten. 

Filmverksamheten har ett överskott mot budget med 76 tkr. Verksamheten kommer 
att använda resurserna senare under året. 

Kulturutskottet visar på ett underskott mot budget med -214 tkr. Avvikelsen beror på 
att politikerkostnaderna är högre än budget. Budgeten totalt för politikerna inom 
regionala utvecklingsnämnden är den samma som för det tidigare Regionförbundet, 
trots att den politiska verksamheten är större. Resekostnaderna för kulturutskottets 
verksamhet har ett överskott mot budget för perioden. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning 2020 kulturbudget 2020-07-31 
Ekonomisk uppföljning 2020 kulturutskottet 2020-07-31 
 
______  
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§ 35 
Delårsredovisning enheten regional kultur 
Dnr: RUN 159-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Information om delårsrapport 2020 för regional kulturverksamhet. 

 
______ 
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§ 36 
Regional kulturbudget 2021 
Dnr: RUN 63-2020 
 
Kulturutskottets förslag till beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att godkänna budget för 
kulturutskottet och dess verksamheter 2021 enligt Nina Björbys (S) förändringsförslag. 

Ärendebeskrivning  
Budgetäskanden har kommit in från kulturbolag, föreningar och organisationer, samt 
från Film i Västerbotten och Regionbibliotek Västerbotten. Inkomna önskemål inför 
budget 2021 skickas som bilaga till ärendet.   

Liksom tidigare år framhålls det att uppräkningarna inte motsvarar löneökningarna 
vilket gjort att anslagen fortsätter att urholkas. Kulturutskottet fattar beslut om 
budgetäskande för 2021 utifrån den regionala Kulturplanens mål, Biblioteksplanens 
strategier samt Handlingsplanen för bild och form i Västerbotten med Regionplanen 
som övergripande styrdokument.   

Indexrelaterade uppräkningar  
Länets kulturbolag får en justerad budget enligt beslut fattat av ägarsamråden. Det 
innebär att 2019 års personalbudget uppräknas med 2,4 % på andelen av intäkten som 
motsvarar lön och med 1,2 % på den andel av intäkten som motsvarar övriga 
kostnader. Höjningen motsvarar 1 137 tkr.  

Folkrörelsearkivets och Företagsarkivets budget höjs med samma index som 
kulturbolagen, motsvarande 41 tkr. Regionbibliotek Västerbotten, 
mångkulturverksamheten och Film i Västerbottens budgetar kompenseras för 
löneökningar med sammanlagt 140 tkr. 

Budgetäskande 
De rörelsedrivna folkhögskolornas budget föreslås utökas med 462 tkr som motsvarar 
den momsersättning som Region Västerbotten får från staten. 

Emma Ricklunds stiftelse som finns i Saxnäs föreslås tillföras 98 tkr extra i årliga 
verksamhetsmedel. 

De fria teatergrupperna Ögonblicksteatern, Profilteatern och Skuggteatern föreslås få 
ett uppräknat anslag med index 1,2 % vilket motsvarar sammanlagt 11 tkr. 

Konferensen Folk & Kultur är en viktig mötesplats för länets kulturverksamhet, men 
kommer att hållas digitalt. Därför behöver det tillföras 130 tkr för detta ändamål. 

Samiska veckor tillförs 30 tkr ytterligare i enlighet med Kulturplanen. 

Därutöver yrkar Kulturutskottet att Kulturplaneprojektet överförs från regionala 
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utvecklingsmedel till budgeten för regional kulturverksamhet då detta är ett löpande 
arbete som ingår i ordinarie verksamhet motsvarande 250 tkr/år. Av samma anledning 
bör projektbidragen till Årets länskulturkommun och Sjukhusclownen betraktas som 
ordinarie verksamhet och överföras till kulturbudgeten för 140 tkr respektive 72 tkr. 

 

Förändringar i budgeten 2021 Belopp 
tkr 

Kommentar 

Kulturbolag 1 137 Enligt beslut på 
ägarsamråd 

Arkiv 41 Enligt tidigare hantering 

Löneökningar 140 RVs anställda 

   

Fria teatergrupper 11 Uppräkning 1,2 % 

Folk och kultur 130 Medel för konferensen  

Emma Ricklunds stiftelse 98 En satsning 
motsvarande Vilhelmina 
kommuns satsning 

Samiska veckor 30 Utökning av resurser 

Rörelsedrivna folkhögskolor 462 Anslag motsvarande 6 % 
i momsersättning på  
7 715 tkr 

Överföring från regionala utvecklingsmedel till 
Kulturbudget 

250 
140 

72 

Kulturplan, 
Länskulturkommun, 
Sjukhusclown 

Summa 2 511  

 
 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Nina Björby (S) föreslår att förslaget förändras enligt följande: 
 
Budgetäskande 
De rörelsedrivna folkhögskolornas budget föreslås utökas med 462 tkr som motsvarar 
den momsersättning som Region Västerbotten får från staten.  

Emma Ricklunds stiftelse som finns i Saxnäs föreslås tillföras 98 tkr extra i årliga 
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verksamhetsmedel, under förutsättning att Vilhelmina kommun bidrar med sin andel 
av den totala insatsen, enligt etablerad överenskommelse. 

De fria teatergrupperna Ögonblicksteatern, Profilteatern och Skuggteatern föreslås få 
ett uppräknat anslag med index 1,2 % vilket motsvarar sammanlagt 11 tkr, samt 35 tkr 
vardera, sammanlagt 116 tkr.  

Konferensen Folk & Kultur är en viktig mötesplats för länets kulturverksamhet, men 
kommer att hållas digitalt. Därför behöver det tillföras 25 tkr för detta ändamål.  

Samiska veckor tillförs 30 tkr ytterligare i enlighet med Kulturplanen. 

Inga andra beslutsförslag föreligger. 

 
Beslutsunderlag 
Förslag till kulturbudget 2021 
Inkomna budgetäskanden samt sammanställning av äskanden 

 ______ 
Beslutsexpediering 
Regionkulturchef 
Ekonomiansvarig 
Controller 
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§ 37 
Inriktning för kulturstipendier perioden 2021-2023 
Dnr: RUN 329-2020 
 
Kulturutskottets förslag till beslut 
Kulturutskottet ställer sig bakom föreslagen inriktning för kulturstipendier perioden 
2021-2023 och föreslår regionala utvecklingsnämnden att anta inriktningen. 

Ärendebeskrivning 
Region Västerbottens kulturstipendier är fördelat på två kulturstipendier som varierar 
från år till år och ett bildkonststipendium samt ett hedersstipendium i form av en gåva. 
 
Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete 
inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, 
konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut 
till sökande som är verksamma i Västerbottens län.  
 
Från och med år 2014 prioriteras två kulturella områden utöver bildkonst. 
Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronor och de två andra kulturstipendierna 
 till 75 000 kronor vardera.  
 
Följande konstområden föreslås för kommande tre år: 
 

• År 2021 – film och slöjd  
• År 2022 – design och musik 
• År 2023 – dans och teater 

 
Rättelse 2020-09-16 
Kulturutskottet föreslås fastställa föreslagen inriktning för kulturstipendier perioden 
2021-2023. 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Nina Björby (S) föreslår att kulturutskottet beslutar ställa sig bakom föreslagen 
inriktning för kulturstipendier perioden 2021-2023 och föreslår regionala 
utvecklingsnämnden att anta inriktningen. 
 
Inga andra förslag föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och hedersstipendium 1963–2020. 
 
______ 
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 § 38 
Sammanträdesplan 2021 
Dnr: RUN 333-2020 

 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet fastställer följande sammanträdesdatum för 2021, enligt Nina Björbys 
(S) förändringsförslag: 
 
3 februari 
24 mars 
29 april 
9 september 
28 oktober 
 
Ärendebeskrivning 
Sammanträdesplan för 2021 är framtagen och ska beslutas i alla berörda politiska 
organ under hösten 2020. I processen för framtagandet har alla nämnder, utskott samt 
beredningar planerat sina sammanträden så att de ska länka samman med 
Regionfullmäktige och Regionstyrelsen. 
 
För att Region Västerbottens sammanträden i så liten utsträckning som möjligt ska 
krocka med andra verksamheter görs en omvärldsbevakning och hänsyn tas till bland 
annat Sveriges kommuner och regioner (SKR). Regionala utvecklingsnämndens 
sammanträden tar även hänsyn till de verksamheter och myndigheter som påverkar 
projektbesluten vidare, även interna deadlines uppsatta för delårsredovisning 1 och 2. 
 
Det finns även en muntlig uppgörelse att kommunerna lägger sina sammanträden i 
början av veckan och regionen i slutet av veckan. 
 
Kulturutskottet föreslås sammanträda vid följande datum: 
 
27 januari 
24 mars 
29 april 
9 september 
28 oktober 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Nina Björby (S) föreslår att datum för första sammanträdet 2021 flyttas från den 27 
januari till den 3 februari för att anpassa sammanträdet efter stoppdatum för 
ansökningar till Kulturrådets kultursamverkansmodell.  
 
Inga andra förslag föreligger. 
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Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan för regionala utvecklingsförvaltningen 2021 
 
______ 
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§ 39 
Information om kultursamverkansmodellens utveckling 
Dnr: RUN 159-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionkulturchefen informerar om de förändringsförslag som framkommit under året 
rörande kultursamverkansmodellen samt förslag på hur den bör utvecklas.  
 
Modellen är en överenskommelse mellan Kulturrådet och landets regioner och 
reglerar den statliga och regionala samfinansieringen av kultur i landet utöver Region 
Stockholm, som inte deltar i kultursamverkansmodellen. Kultursamverkansmodellen 
innebär att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional 
kulturverksamhet i respektive län. 
 
______ 
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§ 40 
Information från genomförda konferenser och andra förrättningar 
Dnr: RUN 42-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet ges möjlighet att informera från genomförda förrättningar såsom 
deltagande vid kurser och konferenser. 
 
Ordförande Nina Björby (S) rapporterar om sitt deltagande i konferensen Design by 
Umeå den 2-3 september.  

 
______ 
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§ 41 
 Konferenser och andra förrättningar 

Dnr: RUN 42-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
 Kulturutskottet erbjuder de av utskottets ledamöter som önskar och har möjlighet att 
delta på konferensen SKR Kultur 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet ges information om tillgängliga kurser och konferenser: 
 

• SKR Kultur 2020 den 13-14 oktober 

• FN-konventionen – Respekt för rättigheter, Region Västerbotten, den 5 oktober 
 
Beslutsunderlag 
Kurser och konferenser enligt lista 

 
______ 
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  PROTOKOLL 22 (22) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-09-09 
   

 

   

 

 

 § 42 
 Delegeringsbeslut och meddelanden 

Dnr: RUN 43-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet godkänner redovisning av delegeringsbeslut och meddelanden.  
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut och meddelanden som är av intresse för utskottet presenteras: 
 

• Styrelseprotokoll per capsulam för Norrlandsoperan § 13 2020-03-14 

• Extra styrelsemöte för Norrlandsoperan 2020-05-19 

• Konstituerande och ordinarie styrelseprotokoll för Norrlandsoperan 2020-05-29 

• Årsredovisning för Norrlandsoperan 2019 

• Styrelseprotokoll för Västerbottens museum AB 2020-05-26 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut och meddelanden enligt lista 
 
______ 
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